
 
 
ยอดดอยสูงภูลังกาในจังหวัดพะเยาท่ีความสูง 1,100 เมตร 

เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง ที่แบงเขตรอยตอระหวางจังหวัดพะเยา 
กับจังหวัดนาน คือ ดินแดนตนกำเนิดของแมน้ำยม ซึ่งทอดตัวตามแนว
เหนือ-ใต น้ำจากขุนหวยเล็กๆ หลายสายไดไหลมารวมกันกอเกิดเปนแมน้ำ
สาขาสายใหญสองสาย คือ แมน้ำงิมและแมน้ำควร ซึ่งไหลมาบรรจบกัน 
ที่บานบุญยืน ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา อันเปนจุดเร่ิมตน 
ของแมน้ำยม 

พื้นที่รับน้ำของลุมน้ำยม ประกอบดวย หวยและลำธารนอยใหญ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 10 จังหวัด ไดแก พะเยา แพร นาน ลำปาง ตาก กำแพงเพชร 
สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค แมน้ำยมมีความยาวท้ังสิ้น  
735 กิโลเมตร ไหลหลอเลี้ยงผูคนกวา 2.42 ลานคนใน 6 จังหวัดที่ไหลผาน 
คือ พะเยา แพร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค  

ลุมน้ำยมแบงเปน 2 ตอนคือ ลุมน้ำยมตอนบนและตอนลาง  
ตอนบนไหลผานจังหวัดพะเยาและแพร มีลักษณะเปนหุบเขาปกคลุม 
ไปดวยปาไมที่มีความลาดชันสูงและพื้นที่ราบริมแมน้ำเปนบางชวง โดย 
รับน้ำจากขุนหวยที่มีตาน้ำผุดข้ึนมาจากพื้นดิน ซึ่งมีน้ำไหลลงสูแมน้ำยม

ตลอดท้ังป บงบอกถึงความอุดมสมบูรณทางดานทรัพยากรปาไมท่ีมีลักษณะ
เปนปาดิบชื้นและปาเบญจพรรณผลัดใบ อีกทั้งยังเปนแหลงทำมาหากิน
ของผูคน และเปนที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิด 

นอกจากน้ัน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมยมและอุทยานแหงชาติ 
ดอยภูนางยงัเปนทีอ่ยูอาศยัของสัตวปาใกลสญูพนัธุอยางนกยงูแหลงสดุทาย
ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเปนดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณของ 
ผืนปาเขตลุมน้ำยมตอนบน 

 

ผืนป�าสักทองผืนป�าสักทอง  และ และ แม�นํ้ายมแม�นํ้ายม
กลุมราษฎรรักษปาตำ บลสะเอียบ

รวมปกปอง 

คุณค�าของลุ�มน้ำยมและป�าแม�ยม 



ความอุดมสมบูรณของลุมน้ำยมตอนบน ยังถูกบันทึกเปนหลักฐาน 
โดยคณะนักวิจัยชาวบาน ในตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร  
ไดรวมมือกันเก็บรวบรวมขอมูลที่เปนฐานทรัพยากรท่ีสำคัญอยางย่ิง 
ตอการดำรงชีวิตในแตละวันของชุมชน ภายใตชื่อ “แมน้ำยม ปาสักทอง...
วิถีชีวิตของคนสะเอียบ” ไดสรุปผลการศึกษา พบพืชผักท่ีใชเปนอาหาร 
96 ชนิด เห็ด 26 ชนิด หนอไม 7 ชนิด สมุนไพร 190 ชนิด และพันธุปลา 
58 ชนิด รวมไปถึงขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรม ความเชื่อที่มีตอสัตวปา
และแมลง ที่บงบอกถึงวิถีของชุมชนในการตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากร
ที่มีอยูในทองถิ่น 

พื้นที่ลุมน้ำยมตอนลาง มีความลาดชันลดลงและเปนท่ีราบลุม 
ขนาดใหญ ไหลผานจังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร และนครสวรรค มันถูก
หลอเลี้ยงโดยแมน้ำสาขาหลายสายและปริมาณน้ำฝนในชวงตั้งแตเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกป เปนแหลงปลาน้ำจืดขนาดใหญที่คง
ความหลากหลายของชนิดพันธุปลา มากกวา 100 ชนิด นอกจากนั้น พื้นที่
ลุมน้ำยมตอนลางเปนที่ราบขนาดใหญที่เชื่อมตอกับพื้นที่ราบของภาคกลาง 
เปนแหลงผลิตขาวขนาดใหญของประเทศไทย รวมถึงผลไมตามฤดูกาล 
ตางๆ อีกมากมาย สงไปขายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ในชวงนี้แมน้ำยมยังไหลคูขนานไปกับแมน้ำนาน แลวไหลไป 
บรรจบกันที่วัดเกยชัยเหนือ บานเกยชัย อำเภอชุมแสง แลวไหลลงสู 
แมน้ำเจาพระยาท่ีปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค กอนไหลลงสูทะเลตอไป 

 

 
โครงการเขื่อนแก�งเสือเต�น 

 
เขื่อนแกงเสือเตน จะสรางในลำน้ำยมบริเวณเหนือจุดบรรจบ 

แมน้ำงาวและแมน้ำยม ประมาณ 7 กิโลเมตร ในเขตอำเภอสอง  
จังหวัดแพร หางจากตัวเมืองแพร ไปทางเหนือประมาณ 50 กิโลเมตร เปน
เขื่อนหินถมดาดคอนกรีต ระดับสันเข่ือน +261.00 ม.รทก. ความกวาง 
สันเข่ือน 10 เมตร ความสูงเข่ือนวัดจากทองลำน้ำ 72 เมตร ความยาว 
สันเขื่อน 540 เมตร ระดับน้ำกักปกติ/ระดับเก็บกักสูงสุด +258.00  
ม.รทก. ระดับน้ำเก็บกักต่ำสุด +218.00 ม.รทก. พื้นที่ผิวน้ำท่ีระดับเก็บกัก
สูงสุด 65 ตารางกิโลเมตร ความจุอางเก็บน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ 1,175  
ลานลูกบาศกเมตร (คากอสรางประเมินเม่ือป 2553 เปนเงิน 12,972.17 
ลานบาท) 

โครงการเขื่อนแกงเสือเตนจะเปนเขื่อนขนาดใหญในลุมน้ำยม  
โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มาต้ังแตป 2523 ภายใต
โครงการพัฒนาลุมน้ำอิง-ยม-นาน (ในขณะน้ันตามแผนจะมีความสูง 
สันเขื่อน 96 เมตร) เดือนธันวาคม ป 2528 คณะรัฐมนตรีไดมีมติมอบให
กรมชลประทานเปนผูรับผิดชอบ เน่ืองจากจะใหประโยชนดานการชลประทาน
เปนหลัก  

 
ผลกระทบด�านสังคมและสิ่งแวดล�อม  

 
เข่ือนแกงเสือเตนจะเกิดพื้นที่น้ำทวม 65 ตารางกิโลเมตร หรือ  

40,625 ไร เปนพื้นที่ทำกิน 15,000 ไร พื้นที่ปา 24,000 ไร และพื้นที่ 
อยูอาศัย 1,625 ไร โดยทวมบานดอนชัย ดอนชัยสักทอง ดอนแกว และ 
แมเตน ทั้งหมดกวา 1,000 ครอบครัว ประชากรประมาณ 5,000 คน และ
ทวมพื้นที่ทำกินริมแมน้ำยมของชาวบาน ในอำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
จำนวน 11 หมูบาน 2,500 ครอบครัว 

จากการศึกษาของกรมปาไม ปริมาณไมในบริเวณพื้นที่ที่จะถูก 
น้ำทวมจากการสรางเขื่อนแกงเสือเตน จำนวนไมที่ถูกทำลายจะมี 
ปริมาตร 403,884.67 ลูกบาศกเมตร ในจำนวนนี้เปนปริมาตรของไมสัก  
130,994.31 ลูกบาศกเมตร (มูลคาไมสักทองกวา 10,000 ลานบาท)  
คิดเฉพาะไมขนาดใหญที่จะตองถูกน้ำทวม มีปริมาณมากกวา 2 ลานตัน 

 
ผลกระทบทางด�านสัตว�ป�า 

 
เขื่อนแกงเสือเตนจะทำลายถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวปาใกลสูญพันธุ  

2 ชนิดในปาแมยม คือ นกยูงและหมาไน ตามรายงานของมูลนิธิสืบฯ  
นกยูงซึ่งเคยเชื่อวาเหลืออยูเพียงแหงเดียวในประเทศไทยที่เขตรักษา 
พันธุสัตวปาหวยขาแขง และมีสถานภาพใกลสูญพันธุ มีความหวังขึ้นมา 
อีกครั้ง เมื่อพบนกยูงกระจายอยูในลุมน้ำยอยของแมน้ำยมในเขต 
อุทยานแหงชาติแมยมและอุทยานแหงชาติภูนาง 
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แผ�นดินไหว 

ผลการศึกษาของกรมทรัพยากรธรณี ไดชี้ชัดวา บริเวณที่จะสราง
เขื่อนแกงเสือเตน ตั้งอยูแนวรอยเล่ือนของเปลือกโลก คือ รอยเล่ือนแพร 
ซึ่งยังมีการเคลื่อนตัวอยูตลอดเวลา ซึ่งเปนการเสี่ยงอยางมากที่จะสราง
เขื่อนใกลกับรอยเล่ือนของเปลือกโลก เสมือนหน่ึงเปนการวางระเบิด 
บนหลังคาบานของคนเมืองแพร 

 
พิธีกรรม ความเชื่อกับการดูแลป�า และแม�น้ำยม  
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• รวมกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติแมยมลาดตระเวนปองกันการตัดไม 
ในพื้นที่อุทยาน 

• ปลูกปาทดแทนเพิ่มเติม 
 

แก�งเสือเต�น สู�เข่ือนยมบน-ยมล�าง  
ผลกระทบไม�ต�างกัน ท�วมป�า ท�วมท่ีทำกิน   

โครงการเข่ือนแมน้ำยม (ยมลาง) อยูใตจุดบรรจบแมน้ำยมและ 
แมน้ำงาวประมาณ 5.3 กิโลเมตร ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
เขื่อนหินถมแกนดินเหนียวระดับสันเข่ือน +234.50 ม.รทก ความสูง 
สนัเขือ่น (วดัจากระดบัทองนำ้เดมิ) 54.5 เมตร ระดบัเกบ็กกัปกต ิ +230.00  
ม.รทก. พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ 33.60 ตารางกิโลเมตร มีความจุ 
อางเก็บน้ำระดับปกติ 500 ลานลูกบาศกเมตร (คากอสรางประเมินเมื่อป 
2553 เปนเงิน 9,288.47 ลานบาท)  

โครงการเขื่อนแมน้ำยมตอนบน อยูเหนือบานดอนชัยสักทอง  
ประมาณ 2 กิโลเมตร ที่ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร เขื่อนหิน
ถมดาดคอนกรีต ระดับสันกำแพงกันคล่ืน +262.50 ม.รทก. ความสูง 
สันเขื่อน (วัดจากระดับทองน้ำเดิม) 40 เมตร ระดับเก็บกักปกติ +258.00  
ม.รทก. พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ 17.37 ตารางกิโลเมตร มีความจุ
อางเก็บน้ำระดับปกติ 166 ลานลูกบาศกเมตร (คากอสรางประเมินเมื่อป 
2553 เปนเงิน 4,956.85 ลานบาท) 

(ปจจุบันท้ัง 2 โครงการอยูระหวางการศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยบริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จำกัด บริษัท 
เอเชีย คอนซัลแตนท จำกัด บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแตนท 
จำกัด และบริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท จำกัด เริ่มตั้งแต 29 สิงหาคม 
2555 โดยมีระยะเวลา 720 วัน) 
  

มาตรการการดูแลพื้นท่ีชุมชนและผืนป�า  
 

• ติดปายประกาศหามผูที่หวังผลประโยชนจากการสรางเขื่อนเขาพื้นที่ 
โดยเด็ดขาด 

• จัดเวรยามเฝาพ้ืนที่จุดหัวงานสรางเข่ือน และดานตรวจรอบพ้ืนที่ จำนวน 
3 จุด โดยชาวบาน 4 หมูบานสลับสับเปลี่ยนเวรยามวันละ 20 คนทุกวัน 
เพื่อปองกันการสำรวจพื้นที่หัวงาน 

• หามนำไมและเฟอรนิเจอรที่ทำจากไมทุกชนิดออกจากพ้ืนที่ตำบลสะเอียบ 
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ผลกระทบของโครงการเข่ือนแม�น้ำยม (ยมล�าง) ผลกระทบของโครงการเขื่อนแม�น้ำยม (ยมล�าง) 
และเข่ือนแม�น้ำยมตอนบนและเขื่อนแม�น้ำยมตอนบน  

กระทบตอพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมยม 20,669 ไร พ้ืนท่ีปาเบญจพรรณ
ที่มีไมสักหนาแนน 3,049 ไร พื้นที่ปาอนุรักษโซนซี 14,381 ไร 

ทางดานสังคม กระทบพื้นท่ีทำกินรวม 619 ครอบครัว โดยมี 
พื้นที่ของ 

• ชุมชนตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร 
• ชุมชนตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร 
• ชุมชนบานดอกคำใต บานแมงาว ตำบลแมตีบ อำเภองาว จังหวัด
ลำปาง 

• ชุมชนอำเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 
 

23 ป� แห�งการต�อสู� 23 ป� แห�งการต�อสู� 
ชาวบ�านสะเอียบยืนยันค�านเหมือนเดิมชาวบ�านสะเอียบยืนยันค�านเหมือนเดิม  

12 เหตุผลท่ีไมควรสรางเข่ือนแกงเสือเตน และเข่ือนยมบน- 
ยมลาง  

1. เข่ือนแกงเสือเตนเปนเข่ือนในโครงการผันน้ำกก-อิง-ยม-นาน 
และผลิตกระแสไฟฟาไดนอยมาก 

2. เขื่อนแกงเสือเตนแกภัยแลงไมได 
3. ปองกันน้ำทวมลุมน้ำยมและกรุงเทพฯ ไมได 
4. พื้นที่ชลประทานไมเปนจริง 
5. ผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม 
6. ผลกระทบตอระบบนิเวศลุมน้ำยมตอนลาง : เข่ือนแกงเสือเตน

จะดับเสนชีวิตลุมน้ำยมตอนลาง 

7. ความไมปลอดภัยของเขื่อนแกงเสือเตน คือ มหันตภัยจาก
แผนดินไหว มหันตภัยจากดิน หินถลม และคลื่นยักษ  

8. ความไมคุมคา เนื่องจากราคาของเขื่อนที่สูงขึ้น 
9. อายุของเขื่อนที่สั้น 
10. ผลกระทบตอชาวบาน อางเก็บน้ำจะทวมพื้นท่ีตั้งถิ่นฐาน 

ของชาวบาน 4 หมูบาน ในตำบลสะเอียบ ตำบลเตาปูน  
อำเภอสอง จังหวัดแพร บานดอกคำใต บานแมงาว ตำบล 
แมตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง และ อำเภอเชียงมวน  
จังหวัดพะเยา  

11. ความไมเปนธรรมในสังคม 
12. ทางเลือกอ่ืนในการจัดการลุมน้ำยมโดยไมตองสรางเข่ือน 

แกงเสือเตน 
 
ข�อเสนอ-ทางออกการจัดการน้ำท้ังลุ�มน้ำข�อเสนอ-ทางออกการจัดการน้ำทั้งลุ�มน้ำ  
 

1. ฟนฟูปาตนน้ำ 
2. รักษาและพัฒนาปาชุมชน 
3. ปลูกตนไมเพิ่ม 
4. พัฒนาระบบภาษีเพื่อสิ่งแวดลอม 
5. ฟนฟูระบบเหมืองฝาย  
6. เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำตามลำน้ำสาขา 
7. ทำแกมลิงไวทุกชุมชน 
8. พัฒนาหนึ่งหมูบานหนึ่งแหลงน้ำ หนึ่งตำบลหนึ่งแหลงน้ำ 
9. สนับสนุนการจัดการน้ำระดับครัวเรือน และระดับชุมชนโดยใช

ภูมิปญญาชาวบาน  
10. กระจายอำนาจและงบประมาณใหกับชุมชนทองถิ่น  
11. ทบทวนนโยบายการสงเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจ 
12. สงเสริมระบบการใชที่ดินใหสอดคลองกับภูมิสังคม 

ผลิตโดย ป 
2556 

สมาคมแมน้ำเพื่อชีวิต 
กลุมราษฎรรักษปาตำบลสะเอียบ 


